
2 
 

 
 

ЗМІСТ 

 

 

ВСТУП ……………………………………………………………………………3 

РОЗДІЛ 1. Соціолінгвістика та корпусна лінгвістика: точки дотику  

та відмінності………………………………………………………………….....5 

1.1 Предметна сфера соціолінгвістики та корпусної лінгвістики………….5 

1.2 Аналіз корпусної лінгвістики соціолінгвістами ……………………......9 

1.3 Методи дослідження соціолінгвістики та корпусної лінгвістики……..12 

РОЗДІЛ 2. Прикладна сфера корпусної лінгвістики для аналізу 

соціолінгвістичного матеріалу………………………………………………..14 

2.1   Корпусні інструменти для дослідження лінгвістичних даних………...17 

2.2   Моделі дослідження соціолінгвістичного явищ на основі корпусу…. .22 

ВИСНОВКИ……………………………………………………………………..27 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………….29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 
 

ВСТУП 

 

 

Cучасний світ, наука як гуманітарного, так і технічного напрямку, 

активно використовує поняття «Big Data» попри відсутність його чіткого 

тлумачення.  На думку дослідників цього популярного поняття (Amir 

Gandomi, Murtaza Haider) [19] у визначенні  Big Data наявні два підходи: 

перший фокусує увагу на суті поняття, а другий – на функції. Водночас 

дослідники зауважують, що Big Data вже має статус молодої науки, яка дуже 

стрімко набирає обертів. 

Основними кваліфікаційними ознаками  Big Data називають об’єм, 

різноманітність та операційна швидкість, що в англомовній літературі 

визначається як  правило трьох V (Volume, Variety, and Velocity відповідно). 

Основним різновидом Big Data можна вважати корпуси текстів. Активне 

застосування понять корпусної лінгвістики та використання корпусних 

менеджерів стає актуальним. Проте існує певна резистентність щодо 

залучення корпусних технік до проведення власне лінгвістичного аналізу чи 

соціолінгвістичного дослідження.  

У роботі за мету поставлено проаналізувати прийнятність 

прийомів/технік корпусної лінгвістики для соціолінгвістичного дослідження.  

Поставлена мета зумовила потребу вирішити такі завдання:  

1) виявити суміжність предметної сфери соціолінгвістики та корпусної 

лінгвістики;  

2) проаналізувати критичні зауваження соціолінгвістів щодо 

можливостей корпусної лінгвістики в цій сфері;  

3) розглянути шляхи збагачення методів соціолінгвістики корпусними 

методами;  

4) схарактеризувати інструменти корпусної лінгвістики, визначивши їх 

недоліки та переваги;  
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5) систематизувати досвід проведення соціолінгвістичного дослідження 

на основі корпусу. 

Для реалізації мети та поставлених завдань у процесі роботи були 

використані загально логічні та гіпотетико-дедуктивні методи (аналіз, 

дедукція, порівняння та узагальнення). Для унаочнення зроблених висновків 

були подані таблиці та рисунки.  

Робота складається зі вступу, двох розділів, списку використаної 

літератури (29 джерел, з яких 19 англійською мовою) та висновків. Обсяг 

роботи становить 31 сторінку. Також у роботі наявні рисунки та таблиці.  

У першому розділі «Соціолінгвістика та корпусна лінгвістика: точки 

дотику та відмінності» розкрито теоретичне підґрунтя суміжності двох 

дисциплін і їх предметної сфери, узагальнено та проаналізовано критичні 

зауваження соціолінгвістів щодо використання корпусних методик.  

У другому розділі «Прикладна сфера корпусної лінгвістики для аналізу 

соціолінгвістичного матеріалу» акцентовано увагу на практичному 

використанні комп’ютерних технік  у соціолінгвістичних дослідженнях, 

схарактеризовано основні корпусні менеджери та детально представлено 

особливості AntConc, систематизовано досвід проведення 

соціолінгвістичного дослідження на основі корпусу.   
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РОЗДІЛ  1   

СОЦІОЛІНГВІСТИКА ТА КОРПУСНА ЛІНГВІСТИКА: ТОЧКИ 

ДОТИКУ ТА ВІДМІННОСТІ 

   

 

1.1 .        Предметна сфера соціолінгвістики та корпусної лінгвістики 

 

Попри те, що соціолінгвістика вже понад п’ятдесят років існує як 

окрема наука (якщо початок існування пов’язувати із 1952 роком, коли 

американський соціолог Герман Каррі вперше вжив цей термін), 

загальноприйнятого визначення терміна соціолінгвістика практично не існує. 

Соціолінгвістику трактують як сферу знань, яка вивчає структури мови і 

мовні зміни на основі матеріалу про щоденне використання мови (В. Лабов), 

як вивчення мови стосовно суспільства (Р. Хадсон), як розкриття зв`язку між 

мовними та суспільними структурами [8, с.5]. 

Британський науковець Труджіл (P. Trudgill) акцентує увагу на 

взаємовідношенні між мовою та суспільством і пояснює діалектичний 

характер соціолінгвістики нічим іншим як необхідністю вивчення не тільки 

способу використання мови, для того щоб встановити соціальний контекст, а 

й вплив соціального контексту на використання мови [28]. 

 У підручнику О. Селіванової загальноприйнятим є розуміння 

соціолінгвістики як маргінальної галузі мовознавства, що вивчає вплив 

суспільних явищ і процесів на розвиток й функціонування мови [10]. 

Інше розуміння предмета соціолінгвістики знаходимо у Eric Friginal та 

Jack Hardy, які зазначають, що предметною сферою соціолінгвістики може 

бути лише мовне варіювання. Захищаючи цю думку дослідники зазначають, 

що варіювання часто з’являється  у процесі комунікації: коли ми даємо 

відповідь, виражаємо реакцію на те, що ми почули або прочитали. Отже, у 

висновку дослідники ставлять питання про те, що ж може бути причиною 

мовного варіювання та як їх можна вивчити? 
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 З огляду на це соціолінгвістика є наукою про варіювання мовних форм 

та мовного використання під соціальним, ситуативним та географічним 

впливом. Проте не обов’язково соціолінгвісти фокусують увагу на одній 

причині варіювання. Оскільки, наприклад, соціальні впливи, гендер та 

демографічна інформація можуть комбінуватися з поняттям національність 

при вивченні сленгу.  

У соціолінгвістиці можна виявити такі варіативні показники, як: 

лінгвістичні та суспільні (соціальні, ситуативні та географічні). 

Підтверджуючи думку, що соціолінгвістика має опікуватися лише 

варіюванням, Пол Бейкер зазначає, що варіювання водночас може бути 

синхронічним та діахронічним.  

Синхронічна варіативність відноситься до дослідження мовного 

варіювання в певний момент часу і не обов’язково, щоб мовці жили в одному 

місці. До синхронічної варіативності відносяться варіанти однієї мови, 

наприклад, різниця американської англійської мови та індійської англійської.  

Діахронічна варіативність простежується з часом. Наприклад, на 

індивідуальному рівні ми можемо перевірити, як з плином часу  змінюється 

використання мови однієї людини чи соціальної групи. Через це існує думка, 

що розуміння варіативності мови у функціональному аспекті пов’язане із 

соціолінгвістичною компетенцією [12]. Ця концепція охоплює знання про те, 

коли, де та хто використовує відповідну форму мови.  

Однак не завжди  варіативність спричиняє мовні зміни. Група людей 

може використовувати конкретну лінгвістичну форму, але не має гарантії, що 

така ж практика вживання стане загальноприйнятою. Навпаки, використання 

форми може залишитися відносно стабільним і бути обмеженим первинною 

групою. Для більшого розуміння  давайте розглянемо приклад. Є докази того, 

що британські жінки схильні казати милий / «nice» утричі більше, ніж 

чоловіки (або, принаймні, вони так робили у 1992). Але цей зразок 

варіативності не означає, що чоловіки зрештою почнуть використовувати  цю 

форму слова більше.  
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Відповідно предметною сферою соціолінгвістики можна вважати 

варіативність та змінність. 

У своєму підручнику Олена Селіванова виділяє макро-  та 

мікросоціолінгвістику. Перша вивчає мовні ситуації у державах, регіонах, 

групах, реалізує мовні контакти та їхні наслідки, спостерігає мовні конфлікти 

й мовні зміни залежно від суспільних змін, досліджує соціальну 

диференціацію національних мов, двомовність, нормалізацію й кодифікацію 

мови, мовну політику й будівництво. Мікросоціолінгвістика зосереджена на 

індивідуальному мовленні або мовленні мікрогруп, правилах і нормах його 

реалізації, на набутті комунікативної компетенції та її ефективному 

використанні, на відношенні індивідів до мови. Мікросоціолінгвістика тісно 

пов’язана із соціальною психологією, конверсаційним аналізом, 

функціональною прагматикою, де розглядається живе спілкування у діаді чи 

тріаді, наприклад, лікаря й пацієнта, судді, підсудного й адвоката тощо [10].   

У підручнику «Glossary of Corpus Linguistics» Пол Бейкер зазначає, що 

деякі явища з предметної сфери соціолінгвістики є прийнятними у 

предметній сфері корпусної лінгвістики, для якої змінність, варіації та 

використання є основними об’єктами уваги [13].  

Підтвердження цього знаходимо і у підручнику В. Жуковської, яка 

зауважує, що важливою особливістю цього інформаційно-семіотичного 

напряму лінгвістичних досліджень (корпусної лінгвістики) є підхід до 

розгляду прикладних проблем лінгвістики в комунікативних процесах [3].   

Корпусний аналіз вирізняється низкою характерних ознак: 1) 

емпіричний підхід до аналізу мовних даних (досліджуються реальні моделі 

мовної реалізації у природних текстах); 2) використання великих за обсягом, 

структурованих колекцій природних текстів (корпусів) як основи для аналізу; 

3) широке залучення комп’ютерних технологій для дослідження лінгвального 

матеріалу; 4) застосування якісних і кількісних аналітичних методик, з 

суттєвою перевагою останніх (вивчення частоти вживання лінгвістичних 

одиниць, статистичні дослідження сполучуваності і т.ін.).  
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Отримані в результаті корпусного аналізу дані не тільки сприяють 

формулюванню якісно нових висновків про мову, але й окреслюють такі 

напрями досліджень, які до появи корпусів не привертали уваги дослідників. 

Спираючись головним чином на реальний «живий» мовний матеріал, а не на 

мовну інтуїцію та інтроспекцію, корпусні дослідження дозволяють 

абстрагуватися від суб’єктивності дослідника і наблизитися до об’єктивного 

вивчення мови.  

Матеріал корпусу дозволяє не лише оптимізувати і об'єктивізувати 

лінгвістичні дослідження, але і по-новому окреслити багато традиційних 

лінгвістичних понять. Корпусні розвідки переорієнтовують традиційний 

підхід до вивчення мови, а результати аналізу даних корпусу сприяють 

переоцінці низки лінгвістичних теорій. 

Для корпусного мовознавства притаманним є відмінне від 

традиційного трактування тексту, згідно якого текст розглядається лінгвістом  

для дослідження мови, мовною дійсністю, реальністю, яка піддається 

науковому спостереженню, а не особливою мовною одиницею. Корпусний 

підхід до тексту перетворює процедуру інвентаризації тексту на науковий 

метод, оскільки базується на принципі, згідно з яким із тексту можна 

виділити ті риси (ознаки, параметри), на основі яких реально збудувати 

певну модель об’єкта дослідження.                      

В основу корпусної лінгвістики покладене розуміння мови як повністю 

соціального явища, яке можна описати заснованими на досвіді даними, тобто 

в мовленнєвому акті. Як соціальний феномен мова проявляє себе саме в 

текстах, які можна записати, описати й проаналізувати. Внутрішні, «німі» 

тексти також є текстами, але їх не можна спостерігати і, отже, вони не є 

соціальним явищем. Більшість текстів зустрічаються у вигляді мовленнєвих 

актів, тобто як взаємодія між членами мовного суспільства.  

Все вище-сказане чітко окреслює дослідницьку програму корпусної 

лінгвістики, яка, будучи суто емпіричною дисципліною, при аналізі 

лінгвального матеріалу покладається на реальне функціонування мови з 
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метою встановлення правил та вивчення особливостей продукування мови 

людиною, на відміну від тих досліджень, які опираються на вигадані 

приклади чи інтроспекцію.  

Застосування комп’ютерів дозволяє миттєво обробити величезний 

обсяг мовного матеріалу і відібрати всі можливі у конкретному корпусі 

приклади вживання необхідних для аналізу одиниць. У розпорядження 

лінгвіста надаються об’єктивні кількісні дані, забезпечуючи досягнення 

більш ґрунтовних та переконливих висновків.  

Корпусна лінгвістика дозволяє вченим підтвердити або спростувати 

гіпотези про функціонування мови, а також окреслити нові напрями 

дослідження, які до застосування корпусних методів не попадали до фокусу 

уваги дослідників. 

Отже, спостерігаємо дотичність предметної сфери корпусної 

лінгвістики і соціолінгвістики, зокрема у виявлення варіацій та мовних змін, 

аналізі використання мовних явищ мовцем, соціальною групою, нацією 

тощо. З огляду на це дивною є критика соціолінгвістами прийнятності 

корпусної лінгвістики та полеміка, яка спостерігається між представниками 

соціолінгвістики та корпусної лінгвістики.  

 

1.2. Аналіз корпусної лінгвістики соціолінгвістами 

 

На сучасному етапі розвитку корпусної лінгвістики залишається 

відкритим питанням,  чи є корпусна лінгвістика суто методологією або 

теорією мови (або і тим, і іншим). Тоні МакЕнері у своїх ранніх дослідженях 

зазначає, що корпусна лінгвістика є виключно методологією, хоча згодом, він 

зауважує, що корпусна лінгвістика використовується для розвинення теорій 

про використання мови [21].  

Отже, питання у тому: «Чим корпусна лінгвістика може бути корисною 

для соціолінгвістики?».  
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По-перше, корпусна лінгвістика та соціолінгвістика на даному етапі 

вже поділяють ряд основних принципів у практиці, коли мова виходить за 

межі суто лінгвістичного аналізу. Обидва підходи передбачають збирання та 

аналіз природних даних мови (на відміну від прийняття інтроспективних 

суджень про використання мови). Обидва приділяють велику увагу 

використанню мови або соціальному контексту. 

По-друге, соціолінгвістика та корпусна лінгвістика використовують 

кількісні методи з метою проведення порівняння різних угруповань, 

концентруючись на відмінностях та подібностях. По-третє, обидва підходи 

часто використовують методи відбору зразків. По-четверте, обидва підходи 

розглядають варіативність та зміни і беруть до уваги широкий діапазон 

мовних особливостей. І останнє, як соціолінгвістика, так і корпусна 

лінгвістика намагається завжди дати пояснення того матеріалу, який вони 

отримали під час дослідження.  

Ще одним доказом того, що корпусна лінгвістика є необхідною 

складовою соціолінгвістичних досліджень є те, що корпусна лінгвістика 

забезпечує соціолінгвістику великою кількістю існуючих даних, поряд з 

обчислювальними інструментами та процедурою, яка дозволяє швидко та 

точно визначати загальні схеми та частоту мовлення та порівнювати їх у 

різних групах населення. 

Не зважаючи на це, існують декілька міфів про те, чому не слід 

долучати корпусні методики до соціолінгвістичних досліджень.   

1. Корпусна лінгвістика – це тільки кількісний підхід. Вона 

неприйнятна для поглибленого якісного аналізу. Це звичайна критика 

корпусної лінгвістика, яка правдива тільки частково. Дійсно, корпусна 

лінгвістика наголошує на важливості частотності та статистичних тестах. 

Проте функціональна (якісна) інтерпретація є також важливим кроком під 

час аналізу основаному на корпусі. Процес пояснювання – один із 

найважливіших якісних аспектів корпусного аналізу.  
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2. Корпусні лінгвісти ігнорують інші типи інформації, оскільки 

залежать від інформації, закладеної в корпусі. 

Правдою є те, що велика кількість друкованих досліджень не виходять 

за рамки корпусу. Однак, немає жодної причини,  щоб корпусні лінгвісти не 

використовували інших методів збору або аналізу інформації. Корпусний 

аналізу – це не єдиного тип аналізу, навпаки, це один із багатьох типів або 

методів, який завжди можна використати у поєднанні з іншими прийомами.  

3. Корпусна лінгвістика потребує мінімум людського втручання. 

Цей міф дуже легко спростувати. Корпусна лінгвістика не є чарівною 

паличкою. Ми ж не кажемо: «Комп’ютере, розкажи мені про зміни у 

використанні модальних дієслів за останні сто років»,– і одразу отримуємо 

відповідь. Навпаки, прийняття рішень людиною зазвичай робиться на 

кожному кроці корпусного дослідження. Саме дослідник повинен визначити, 

який текст буде у корпусі, які мовні ознаки повинні бути проаналізовані. 

Також необхідно визначити, які процеси на основі корпусу будуть 

застосовані до даних. І насамкінець, дослідник має інтерпретувати та 

пояснити всю зроблену роботу. 

Якщо розглядати тяжіння соціолінгвістики до корпусної лінгвістики то 

можна побачити дуже велику відстань, бо резистентність соціолінгвістів до 

корпусних методик дуже серйозна. А от активність дослідження 

соціолінгвістичних явищ лінгвістами з корпусної галузі є відчутною. Тому, 

на сьогоднішній день необхідність зближення соціолінгвістів і представників 

з корпусної лінгвістики є актуальним і необхідним задля збагачення обох 

галузей мовознавства.   
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1.3.    Методи дослідження соціолінгвістики та корпусної 

лінгвістики 

 

У дослідженні глобального концепту «мова й суспільство» сучасна 

соціолінгвістика послуговується методами різних наук – мовознавства, 

соціології, історії, соціальної психології тощо. Інколи буває таке, що на базі 

синтезу різних методів виникають нові соціолінгвістичні методи: 

соціолінгвістичний портрет мови (соціолінгвістичний опис мови), вивчення 

мовних біографій (вивчення тієї мови, якою говорили батьки й предки 

інформантів), прийоми мовного існування (вивчення всієї мовної діяльності) 

[10].  

Методичні особливості соціолінгвістики виявлені в її емпіричних 

дослідженнях, оскільки лише на базі значної кількості фактів можна робити 

висновки про використання мови різними групами соціуму, про реальну 

мовну ситуацію в регіоні чи країні, про мовну варіативність і норму тощо. До 

того ж «соціолінгвіст в ідеалі повинен бути ознайомленим з усіма головними 

методами мовознавства і вміти оцінити їхню результативність у роботі із 

соціолінгвістичною проблематикою». Тому в соціолінгвістиці 

застосовуються як загальнонаукові, так і лінгвістичні методи, а також 

спеціальні методики соціології: безпосереднє спостереження, включене 

спостереження (за участю спостерігача-дослідника), опитування, 

прослуховування звукозаписів, анкетування з використанням питальників, 

тестування, спонтанне або структуроване інтерв’ю, яке може стимулювати 

інформантів до природної комунікації чи свідомої орієнтації на еталон.  

Одним із принципових методів соціолінгвістики є спостереження. 

Існують два різновиди: безпосереднє спостереження і включене 

спостереження (яке вимагає перетворення дослідника в природного учасника 

мовної ситуації).  

Критично описуючи метод спостереження можна виділити певні 

переваги: 
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1. Можливість сприймати та фіксувати події безпосередньо в 

момент їх прояву, а іноді – й брати в них участь.  

2. Фіксувати явище чи об’єкт цілісно, у сукупності всіх рис, ознак 

та зв’язків.  

3. Поєднати раціональні та почуттєві компоненти. 

Зібравши аудіо- або відеоматеріал і сформувавши з нього корпус (Big 

data), єдине, що бракує в даному випадку – це вміння лінгвістів робити вдалі 

анотації та розмітки. За наявності анотації і розмітки (див. 2.1) можна 

оперативніше досліджувати спостережувані явища.   

Анкетування є одним із найпоширеніших у соціології і соціолінгвістиці 

методів отримання масового матеріалу.  

Анкетування дає можливість за короткий час вивчити велику кількість 

респондентів. У порівнянні з іншими методами, анкетування вимагає 

мінімум організаційних заходів. До недоліків анкетування варто віднести 

залежність якості отримуваної інформації від сприйняття тексту анкети 

респондентом, якісного побудування питань. До невдалого прикладу 

анкетування можна віднести випадок перепису населення України, коли 

поняття «рідна мова» було недостатньо розкрите. Валідність анкетування 

залежить від багатьох речей та найчастіше має маркер суб’єктивності ніж 

об’єктивності. Один із способів залучити корпусні техніки до анкетування – 

це знову ж таки зробити з нього корпус, потім досліджувати ключові слова та 

частотність.  

Отже, у випадку, якщо соціолінгвістичне дослідження оперує певною 

статистикою, залучення комп’ютерних можливостей корпусної лінгвістики, 

зокрема дослідження ключових слів, частотності використання певних форм 

слів, соціолінгвістичні методи значно збагачуються,  позбавляються 

трудомісткості та стають більш обґрунтованими. 
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РОЗДІЛ  2     

ПРИКЛАДНА СФЕРА КОРПУСНОЇ ЛІНГВІСТИКИ ДЛЯ АНАЛІЗУ 

СОЦІОЛІНГВІСТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ 

 

 

Корпусна лінгвістика послуговується у своїх дослідженнях великими за 

обсягом та репрезентативними вибірками текстів природної мови, існує 

декілька типів програмного забезпечення, що можуть використовуватися під 

час дослідження: комерційні комп’ютерні програми – корпусні менеджери 

(LEXA, MonoConc, AntConc, MicroConcord, TACT, WordSmith, 

WordCruncher, Manatee (Bonito), IMS Corpus Workbench (CQP), XAIRA, 

LEXA, Virtual Corpus Manager(VMC), EXMARaLDA Corpus-Manager(Co-

Ma)), а також комп’ютерні програми, розроблені для специфічних процедур 

аналізу. Ці типи програм застосовуються для складних граматичних моделей.  

Робота з корпусом здійснюється за допомогою спеціальних програмних 

засобів – корпусних менеджерів, що надають різноманітні можливості для 

отримання необхідної інформації з корпуса.  

Корпусним менеджером будемо вважати спеціальну пошукову 

систему, що включає програмні засоби для пошуку даних у корпусі, 

отримання статистичної інформації й надання результатів користувачеві в 

зручній формі. Результати цієї процедури подаються у вигляді 

горизонтальних рядків із пошуковим словом посередині. Ця процедура має 

назву KWIC (Key Word In Context / ключове слово в контексті).  

Рис 2.1. Представлення слова в контексті за допомогою корпусного 

менеджера 
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Пошукові можливості корпусних менеджерів включають у себе пошук 

конкретних словоформ, пошук словоформ за лемами, пошук групи 

словоформ у вигляді розривної або нерозривної синтагми, пошук словоформ 

за набором морфологічних ознак тощо, висновок результатів пошуку із 

вказівкою контексту заданої довжини, збереження відібраних матеріалів в 

окремому файлі.  

Використання корпусів дозволяє не тільки вивчати лексичні одиниці в 

контекстах, але й одержувати дані про частоту словоформ, частоту лексем, 

граматичних категорій, про спільну вживаність лексичних одиниць, 

особливості їх сполучуваності, управління тощо.  

Результати пошуку представлені у вигляді конкордансу, де аналізована 

одиниця представлена в її контекстному оточенні та супроводжується 

статистичною інформацією. Остання може фіксувати частотні 

характеристики окремих мовних одиниць або грамем, або може 

характеризувати сполучуваність декількох лексичних одиниць.  

Багато систем дозволяють коректувати формат представлення даних 

(міняти довжину лівого й правого контексту, задавати обсяг показу й 

порядок сортування даних, відображати або не відображати лінгвістичні й 

екстралінгвістичні характеристики і т.д.).  

Задля підвищення ефективності досліджень до корпусних менеджерів 

висувається низка загальних вимог. Корпусний менеджер повинен будувати 

повні конкордансні списки; шукати не лише окремі слова, але й 

словосполучення; здійснювати пошук за зразком (складні запити); сортувати 

списки за декількома критеріями, що обираються користувачем; давати 

можливість відображати знайдені словоформи в розширеному контексті; 

подавати статистичну інформацію окремих елементів корпусу; відображати 

леми, морфологічні характеристики словоформ і метадані (бібліографічні, 

типологічні), що залежать від ступеня розмітки корпусу; зберігати й 

роздруковувати результати; працювати як з окремими файлами, так і з 

корпусами, необмеженими розміром; швидко обробляти запити й видавати 
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результати; підтримувати різні формати текстових даних (txt, doc, rtf, html, 

xml ін.); бути легким (інтуїтивно зрозумілим) у використанні як для 

досвідченого науковця, так і для початківця. 

За словами Тоні МакЕнера [21] розробка конкордансерів корпусних 

менеджерів розпочинається з діяльності Роберто Бузи. У 1951 році він 

вперше уклав машиночитані корпуси та отримав на їх основі перші 

автоматичні конкорданси. Хоча Р.Буза і не винайшов конкорданс, оскільки 

вони укладалися вже протягом довгого часу і до нього, тим не менш 

дослідник показав, що із незначними зусиллями процедура 

конкордансування може бути швидко і якісно застосована до електронних 

текстів. Це стало переломним моментом, коли укладання конкордансу 

перетворилося з трудомісткого заняття, що застосовувалося для текстів 

особливого культурного значення (Біблія, Коран, праці Шекспіра), на 

технологію, що в принципі може бути застосована до будь-якого тексту.  

Активність вживання корпусних менеджерів можемо простежити на 

діаграмі, запропонованої Е.Лоуренсом.  

 

             Рис 2.2 Частотність використання корпусних менеджерів 
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Першим у списку стоїть британський корпус. Він одночасно є і 

корпусом, і менеджером. До того ж він безкоштовний, доступний он-лайн та 

легкий у застосуванні.  

А ось програма AntConc – це суто менеджер, який можна залучати до 

власне створеного або вже існуючого корпусу. Тому його можливо залучати 

до вивчення і дослідження різних мов. Цей корпусний менеджер ми 

детальніше розглянемо у пункті 2.1, як й інструменти у використанні 

основних понять корпусної лінгвістики, такі як: частотність (frequency), 

ключові слова (key words) та сполучуваність слів (collocations).  

 

 

2.1 Корпусні інструменти для дослідження лінгвістичних даних 

 

Корпус представлений в електронній формі та супроводжується 

науковим апаратом. Апарат, вбудований у корпус, звичайно називається 

розміткою, або анотацією. Корпус тим кращий, чим повніша і досконаліша 

його анотація. Хороша розмітка, зокрема, дозволяє швидко і ефективно 

знайти у корпусі ті слова і конструкції, які потрібні користувачеві. Для цього 

програма пошуку повинна розуміти як мінімум те, які форми у тексті 

відносяться до одного й того ж слова,  тобто хоча б частково «розуміти» 

граматичну структуру даної мови. Тим більше це розуміння необхідне, якщо 

ми хочемо шукати не слова, а форми. Для того, щоб граматичні форми треба 

було знайти автоматично у тексті, його треба розмітити, інакше це треба 

зробити вручну, що є процесом трудомістким.  

Зрозуміло, розмітка потрібна і для вирішення багатьох інших завдань. 

Добре розмічений текст – безцінна знахідка для спеціаліста, адже у своїй 

дослідницькій роботі лінгвісти залежать перш за все від кількості і якості 

зібраного матеріалу. Багато лінгвістів пам’ятають ті часи, коли приклади 

виписувалися на картки. Тепер це вже у минулому, але сам процес вибору 

прикладів робиться людиною і досить складний для автоматизації. Розмічені 
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корпуси – перший серйозний інструмент, який дозволяє істотно 

пришвидшити і спростити цю процедуру. Іншими словами, те, на що колись 

у дослідників попередніх поколінь пішли місяці, а іноді роки напруженої 

праці, за допомогою корпусу можна зробити за хвилини.  

Без зусиль, лише за декілька секунд, стало можливим здійснювати 

пошук у багатомільйонних текстових масивах (лінгвістичних корпусах), 

будувати конкорданс для будь-якого слова, одержувати дані про частоту 

словоформ, лексем, граматичних категорій, синтаксичних конструкцій, 

відстежувати зміни у частоті і контексті мовної одиниці у різні хронологічні 

періоди, одержувати дані про лексичну (колокацію) та граматичну 

(колігацію) сполучуваність. Створення емпіричної бази дослідження таким 

способом забезпечує мінімум витрат зусиль і часу на зібрання даних, обсяг 

яких водночас суттєво збільшується. 

Програма AntConc є однією із найзручніших безкоштовних 

комп’ютерних програм для роботи з корпусом, що може використовуватися у 

навчальних і в дослідницьких цілях, оскільки конкордансер є ефективним 

засобом для опанування іноземною мовою, сприяючи засвоєнню лексики, 

сполучуваності, граматики та стилістики.  

AntConc має зручний і зрозумілий інтерфейс та пропонує опції  

генератора частотного списку, аналізатора сполучуваності, а також візуалізує 

входження досліджуваних слів у досліджуваному масиві. Програму можна 

завантажити на сайті її розробника – Ентоні Лоуренса 

(http://www.laurenceanthony.net/software.html).   

         Для роботи з програмою необхідно завантажити потрібний корпус. 

Програма дозволяє здійснювати пошук необхідного слова, демонструючи 

кількість знайдених прикладів та контекст, в якому воно вживається у файлах 

корпусу. Також є можливість пошуку за окремими словами, 

словосполученнями. На нашу думку, корисним є те, що програма дозволяє 

шукати слова з різними граматичними формами.  
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Багато залежить від корпусу, який обрано. Невеликий корпус дає 

можливість охопити маленьку частину матеріалу. Чим більший корпус, тим 

більший спектр інформації можна виявити. 

Більша частина інструментів, які використовуються у корпусі, 

розроблена для англійської мови та мов з латинською основою, що не дає 

змоги використовувати корпуси іншими мовами, зокрема кириличні.  

Тоні МакЕнері зазначає: «Реальність для більшості дослідників 

корпусу полягає у тому, що комп’ютерне програмування знаходиться в 

зовсім іншому світі…не маючи розширеної практики у 

програмуванні…цілком імовірно, що всі створені інструменти будуть 

обмеженими, більш повільними, менш точними і зможуть дати можливість 

працювати тільки з невеликими корпусами» [22]. 

Отже, конкорданс AntConc – це зручна і проста у використанні 

програма. Хоча вона не пропонує всіх сервісів та функцій, що є у популярних 

комерційних проектах, ця програма має низку важливих сервісів, необхідних 

для аналізу корпусу.   

У кожному дослідженні інструмент відіграє важливу роль. В 

астрономії, наприклад, інструментом спостереження може слугувати як 

людське око, так і бінокль. Об’єкт дослідження не залежить від того, яким 

інструментом ви оперуєте, але результат дослідження буде коливатися 

значною мірою залежно від того, що ви обрали. 

Цінність корпусу залежить не від кількості охопленої інформації, а від 

того, яку інформацію ми можемо отримати. У цьому і полягає важливість 

інструментів, залучених до корпусу; для того, щоб отримати бажане, нам 

потрібно мати необхідні інструменти.    

До найпоширеніших інструментів належить Частотність 

(frequencies). Для роботи із цим інструментом  потрібно вибрати 

досліджуване слово. Операція із визначенням частотності слова у корпусі 

залежить від програмного забезпечення. Вибране слово буде закріплене в 

комп’ютерній програмі. Один розробник може закодувати слова у порядку 
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від А до Я. Другий розробник може залучити числа від 0 до 9, як частини 

«слова», та третій розробник може зробити реалізацію за замовчуванням, але 

дозволити користувачеві змінити цю реалізацію за допомогою інтерфейсу. 

Результат полягає в тому, що всі три інструменти можуть показати різні 

значення частоти слова для одного і того ж корпусу.  

Нижче представлено приклад підрахунків найчастіше вживаних слів у 

Сполучених Штатах Америки за допомогою такого інструменту як 

частотність.   

 

Рис. 2.3 Вияв частотності слова різними корпусними менеджерами 

Важливо пам’ятати, що відмінності в способі розробки інструментів 

матимуть вплив практично на весь аналіз корпусу.  

Інший інструмент – це сполучуваність слів (collocation). 

Сполучуваність слів – це спосіб показати частотні зв’язки між словами. За 

допомогою сполучуваності слів можна визначити, чи є людина носієм мови 

чи ні. Дуже важливим фактором при вивченні сполучуваності слів є те, що їх 

потрібно досліджувати спираючись виключно на контекст, бо вивчення 

сполучуваність слів окремо від контексту може призвести до неправильного 

вживання та розуміння.  

Ідентифікація колокацій одного слова дає уявлення про тонкі значення 

та конотації, які має слово, що рідко подається в словниках. Такий 
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інструмент стає активно вживаним у дослідженні ідеології, у вияві розвитку 

значення, аналізі змін певного стилю тощо. 

Цей інструмент дозволяє нам виконувати пошук слів, які часто 

з`являються  у тісному зв’язку з пошуковим терміном і виявляють силу цієї 

асоціації.  

         Розглядаючи інструменти корпусної лінгвістики треба приділити увагу 

такому інструменту, як ключові слова (keywords ). Ключовими є ті слова, 

частота використання яких, перевищує певні норми. Спочатку треба 

створити список слів для досліджуваного корпусу та список слів для 

«довідкового» корпусу, потім порівнювати частотність вживання цих слів в 

обох списках. Довідковим може бути будь-який корпус, обраний як 

стандарт/еталон порівняння з досліджуваним корпусом. Він має містити 

велику кількість матеріалу.  

Розглянемо приклад. За основу обрано значеннєва вага ключового 

слова (keyness value), а не частотність. Слово  «Mr»  має більшу значеннєву 

вагу, але частотність його використання набагато менша за частотність 

вживання слова «has».  

 

 Рис. 2.4 Показники значення ключового слова 

 

Не залежно від того, який інструмент чи сукупність інструментів буде 

основним у дослідженні, роль дослідника в інтерпретації отриманих даних є 

незамінною. 
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2.2. Моделі дослідження соціолінгвістичних явищ на основі 

корпусу 

 

Важливість і перспективність залучення корпусних технік для   

соціолінгвістичного дослідження сприяють появі ідеї виокремлення нової 

гібридної науки корпусна соціолінгвістика [12]. Моделі таких досліджень 

можна умовно поділити на 1) корпусноорієнтовані для вияву певної 

соціолінгвістичної варіації та 2) власне соціолінгвістичні дослідження із 

застосуванням корпусного менеджеру.  

Прикладом першого типу досліджень можуть слугувати формування 

корпусу: 1) розмовного варіанту мови району Hull в Оттаві, що створений на 

основі 270-годинних записів розмов і налічує 3,5 мільйони слів [23] та 2) 

варіанту англійської мови із Північно-Східної частини Англії району 

Ньюкастла над річкою Тайн  (the Newcastle Electronic Corpus of Tyneside 

English), 3) датської мови у ретроспекції, що охоплює 40-річний період 

записів розмовного варіанту мови у Копенгагені (http://lanchart.hum.ku.dk), 4) 

мови підлітків Лондона для вивчення прагматичних маркерів  "innit" та "if 

you know what I mean" (the Corpus of London Teenage Language (COLT), їх 

частотності вживання та дистрибуції, що сприяло виявленню певних мовних 

змін в багатоетнічному та багатовимірному урбаністичному центрі Лондона.    

З-поміж досліджень другого типу можна виділити: 1) роботу із 

виявлення взаємозв’язку між статтю мовця та морфологічною 

продуктивністю суфіксів –ity та –ness у діахронії на основі корпусу 

кореспонденції ранньоанглійського періоду (the Corpus of Early English 

Correspondence (CEEC) та Британського національного корпусу (the BNC) 

[25]. Та 2) проект із дослідження жанрової та регістрової варіативності в 

англійській мові за різними параметрами [14]. 

http://lanchart.hum.ku.dk/
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Демонстрацією досліджень у межах корпусної соціолінгвістики є 

робота Центру із досліджень соціальних явищ на основі корпусів, що діє у 

Ланкастерському університеті (Centre for Corpus Approaches to Social Science 

(CASS)). Безліч проектів цього Центру присвячені вивченню лінгвістичних 

змін у певних соціальних групах (іммігрантів; хворих на рак та їх родичів; 

постраждалих від насилля в великих містах тощо).  

У нашому дослідженні ми розглянемо модель дослідження корпусної 

лінгвістики для вияву етапів проведення такого типу аналізу та прийнятності 

корпусних менеджерів у соціолінгвістиці. Таким дослідженням є проведений 

аналіз того, як британські газети пишуть про іммігрантів та безпритульних, 

на замовлення Ради із економічних та соціальних досліджень у Сполученому 

королівстві (the Economic and Social Research Council in the UK (ESRC)  – 

«Representation of refugees and asylum seekers in UK newspapers» 

1 етап – для формування дослідницького корпусу були визначені слова-

запити: refugee-, asylum-, deport-, immigr-,  emigr-, migrant-, illegal alien, illegal 

entry, leave to remain, not deportivo , not deportment. Перші слова обрані без 

формантів, щоб збільшити кількість співпадінь у текстах за рахунок різних 

дериватів. Вибір таких слів-запитів зроблено на основі такого корпусного 

менеджеру, як: ключові слова (key words) та конкорданс (concordance). 

Слова-запити були долучені до корпусу статей, доступних на ресурсах 

LexisNexis та Factiva. 

2 етап – формування дослідницького корпусу, перерозподіл обраного 

матеріалу. Всі статті, обрані після опрацювання слів-запитів, було 

розподілено на дві групи: 1) таблоїди, які мають дещо популістський 

характер статей (Tabloids) та 2) широкоформатні газети, що сприймаються як 

зразок професійної журналіcтики (Broadsheets).  

Часовим простором для вибору матеріалу став період між 1996 та  2005 

роками, коли у Сполученому королівстві відбулися жорстокі дебати з 

приводу біженців та безпритульних. Для таблоїдів дані показали 29 мільйонів 
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слів, понад 50 000 статей. Для широкоформатних газет отримали 100 000 

статей, але 87 млн. слів.  

 

              Рис. 2.5 Розподіл даних у таблоїдах та широкоформатних 

газетах  

Здається, що журналісти із широкоформатних газет більше опікувалися 

цією темою. Проте такий висновок є хибним, оскільки обсяг статей у таких 

виданнях більший ніж у таблоїдах, тому і корпус налічує більше слів. На 

цьому етапі важливо також сформувати тематичну дистрибуцію обраних 

статей. Цьому сприяє корпусний менеджер – колокація /сполучуваність слів 

(colocation) для refugee  та аналіз кластерів illegal + refugee(s), asylum 

seeker(s), immigrant(s), migrant(s). 

3 етап –дискурс аналіз отриманих результатів, що дає змогу виділити 

підтеми: прибуття таких людей (на човні, через кордон тощо), кількість, 

фінанси, загроза. У процесі аналізу підтем визначаються ключові слова та їх 

дистрибуція, що дає змогу порівняти розкриття цих тем у двох 

досліджуваних корпусах. 

 Зокрема, підтема загроза розкривається у таких словах: crime, criminal, 

criminals, cronies, crooks, gang, gangmasters, gangs, gangsters, murder, 
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murdered, murderer, murderers, murdering; antiterrorism, antiterrorist, anthrax, 

extremists, fanatic, fanatical, fanatics. 

4 етап – аналіз кожного із ключових слів та їх кластерів у 

досліджуваних корпусах. На цьому етапі застосовуються кількісний 

інструмент (frequency), сполучуваність слів (colocation), ключові слова (key 

words). Зокрема у таблиці, запропонованій Центром показаний розподіл 

частотності вживання слова «нелегальний» у двох корпусах. 

 

Рис. 2.6. Статистичні дані сполучення слів зі словом «нелегальний» 

Етапи 3 та 4 повторюються відповідно до кожного із ключових слів із 

поступовим залученням не тільки квантитативних корпусних методів, але й 

дискурс аналізу та фрейм аналізу.   

5 етап – узагальнення та висновки щодо завдань дослідження. Зокрема, 

дослідники зауважують, що переселенці, іммігранти та безпритульні 

формують єдиний концепт. На основі корпусного аналізу їм вдалося виявити 

негативний тон та формування негативного ставлення у читачів людей цієї 

соціальної групи, на противагу декларованій емпатії та підтримки таких 

людей. 

Отже, проведений аналіз лінгвістичного матеріалу на основі корпусу 

ще раз засвідчує вагу корпусних методів дослідження, що можуть приводити 
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до неочікуваних результатів, подекуди дають можливість глибше 

проаналізувати матеріал. 
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ВИСНОВКИ 

 

 

Комп`ютерні технології, прийшовши в лінгвістику, запропонували свої 

технічні можливості для опрацювання, збереження і відбору мовного 

матеріалу. Це дало поштовх до зародження та розвитку нової галуззі 

мовознавчих досліджень: корпусної лінгвістики, а у подальшому і корпусної 

соціолінгвістики. На користь існування такої науки свідчить суміжність 

предметної сфери соціолінгвістики та корпусної лінгвістики. Для обох наук 

основним фокусом є змінність та варіативність.  

Розгорнута дискусія щодо неприйнятності інструментів корпусної 

лінгвістики в соціолінгвістиці може бути пояснена скоріше неглибоким 

знанням можливостей корпусної лінгвістики і необхідність проведення 

спільних конференцій чи круглих столів для розкриття шляхів співпраці 

представників обох наук. На сьогоднішньому етапі тяжіння соціолінгвістики 

до корпусної лінгвістики є слабким, проте представників корпусної 

лінгвістики до соціолінгвістики навпаки динамічним.  

Методи соціолінгвістичного дослідження такі як спостереження та 

анкетування значно збагатилися б при використанні корпусної лінгвістики, 

позбавились би трудомісткої характеристики, стали б оперативнішими, а 

представлені результати набули б більшої валідності. 

З-поміж четвертої генерації корпусних менеджерів найбільшої 

активності набувають Національний британський корпус (BNC) та програма  

AntConc. Ця програма AntConc, яка є безкоштовною, може бути використана 

дослідниками для утворенних власних корпусів;  має переваги, оскільки 

чутлива до вивчення частотності, ключових слів та сполучуваності слів. 

Численні проектні дослідження, проведені з урахуванням корпусних 

технік та менеджерів, зростаюча необхідність залучення Big Data до 

соціолінгвістичного аналізу, уможливлюють подальше зближення цих двох 

наук і водночас визначають необхідність а) для соціолінгвістів  набуття 



28 
 

 
 

навичок використання корпусних менеджерів у дослідженнях, знань 

програмного використання; б) для представників корпусної лінгвістики 

більшого формування корпусів розмовного варіанту мови та відповідної 

анотації, чутливої до різних розмовних маркерів: акцент, вимова тощо. 
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